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ILMOITUS

Salolaiset eläintenomistajat
innoissaan Eläinklinikka EHYTin 
imoove vet -kuntoutuslaittesta

Salolainen Eläinklinikka EHYT seuraa 
alan viimeisintä tutkimusta ja kehittää 
jatkuvasti toimintaansa. 
Uusi aluevaltaus on eläimille tarkoitettu 
imoove vet -kuntoutuslaite, joka auttaa  
eläintä harjoittamaan tehokkaasti ja tur-
vallisesti kehonhallintaa sekä lihaskun-
toa.
EHYTin kanssa samoissa tiloissa toimivan  
Salon Eläinfysion fysioterapeutti Heidi 
Ekroos kertoo, että eläinfysioterapiassa 
on päätavoitteena parantaa eläimen liik-
kumis- ja toimintakykyä. Siihen imoove 
vet on oiva apu. 
Salolaisten asiakkaiden keskuudessa 
tehdyn selvityksen mukaan koirat me-
nevät laitteeseen suhteellisen helposti 
ja harjoittelu käy kuin itsestään eläimen 
pitäessä huolta tasapainostaan imoove 
vetin liikkuessa.
Laitteen maahantuojana toimii EHYT-
talossa toimiva Vetman Oy, jonka henki-

löstö vastaa myös laitteeseen liittyvästä 
koulutuksesta.
Eläinfysioterapeutti Heidi Ekroosin 
kanssa koirien kuntoutuksesta EHYT-ta-
lossa huolehtii pitkän linjan eläinosteo-
patian ammattilainen Leena Piira.
- imoove vet on koirien, ja miksei myös 
kissojen, kuntoutuslaite. Laite tekee el-
liptistä pyörivää liikettä, jonka kallistus-
kulmaa ja pyörimisnopeutta- ja suuntaa 
voidaan vaihdella tarpeen mukaan. Koi-
ran tarvitsee vain seistä tällä pyörivällä 
ja keikkuvalla laudalla ja keho joutuu 
välittömästi töihin ylläpitääkseen tasa-
painon laudalla, Ekroos kertoo.
Tarvittaessa koira voi myös istua laudal-
la, jos seisominen on vaikeaa. Jos taas 
seisominen laudalla on jo liian helppoa, 
voidaan harjoitteen aikana tehdä esi-
merkiksi etutassujen nostoja, joka lisää 
haastetta ja siirtää painoa enemmän 
eläimen takajaloille. 

Eläimillä voi olla samanta-
paisia vaivoja kuin ihmisillä 
lihasjumeista aina halvaan-
tumisiin ja leikkauksista 
toipumisiin. imoove vet 
on oiva lisä eläinfysiote-
rapiaan, jossa normaaleja 
hoitomuotoja ovat muun 
muassa hieronta, erilaiset 
jumppaharjoitteet, vesite-
rapia, akupunktio, terapia-
laser ja monipuolinen ohja-
us ja neuvonta.
- Jokaisen selvityksessäm-
me mukana olleen koiran 
kohdalla on huomattu ke-
hitystä parempaan päin. On 
tullut lisää virtaa lenkeille 
ja voimaa nousta esimer-
kiksi lattialta ylös. Myös 
monen koiran ryhti on pa-
rantunut, Ekroos kertoo.

EHYT
- täyden
palvelun 
eläinklinikka

Halikossa Ykköstien varrella si-
jaitseva EHYT-talo on monipuolinen 
täyden palvelun eläinklinikka. 
Eläinlääkärit Pirkko Hämeenoja 
ja Jouni Niemi omaavat kumpikin 
yli 30 vuoden kokemuksen alalta, 
jossa eläinten avuksi kehitetään 
säännöllisesti uudenlaisia hoitoja ja 
apukeinoja.
- Seuraamme tiiviisti alan tutkimus-
ta ja kehitämme eläinklinikkaam-
me palvelemaan entistä paremmin 
salolaisia ja kauempaakin tulevia 
avuntarvitsijoita.
Eläinklinikka EHYT palvelee kaikis-
sa perusterveydenhoitoon liittyvis-
sä asioissa. Perusterveydenhoitoon 
kuuluvat esimerkiksi rokotukset, 
oikea ruokavalio ja loishäädöt. Sen 
lisäksi EHYT tarjoaa monipuolisia 
eläinlääkäripalveluja, kuten kor-
va-, hammas-, ja ihosairauksien 
hoitoa, erilaisten sisätautien kuten 
sydämen, ruuansulatuskanavan ja 
hengitysteiden sairausten hoitoa ja 
kirurgisia palveluja. Myös erilaiset 
infektiotaudit ovat EHYTin osaamis-
aluetta.
Klinikalla on oma laboratorio ja 
röntgen.

Ranskalainen eläinlääkäri Ludivine Jacquemin-Bietrix 
on yksi imoove vet- kuntoutuslaitteen kehittäjistä.

Heidi Ekroosin (vas.) mielestä imoove vet on oiva apu 
eläinfysioterapiassa. Belgianpaimenkoira Rico seisoo 
laitteen päällä omistajansa Sari Tuomisen vieressä.

Muutama salolainen koiranomistajia 
on päässyt jo kokeilemaan imoove ve-
tin tehoa. imoove tutkimusryhmä jär-
jestettiin vanhoille koirille lokakuussa 
2020. 
Mukana oli viisi iältään 8-14 -vuotista 
koiraa. Kaikilla koirilla oli todettu on-
gelmia liikkumis- ja toimintakyvyssä. 
Koirat harjoittelivat imoove vet -lait-
teessa kaksi kertaa viikossa kolmen 
viikon ajan eli yhteensä kuusi kertaa. 
Yksi hoito kesti 5-15 minuuttia.
Kaikki koirat hyötyivät selvästi imoove-
harjoittelusta. Jokaisen koiran omistaja 
oli huomannut koirassaan piristymistä 
ja edistystä liikkumisessa. Usealla koi-
ralla ryhti oli parantunut ja selkälinja 
pysyi suorempana. 
Eine Lindberg iloitsee pian 14-vuotiaan 
Rasmuksen pääsystä mukaan hoitoko-
keiluun.
-  Jo melko lyhyt harjoittelujakso voi-
misti Rasmuksen jalkalihaksia ja halu 
lähteä pappan kanssa lenkille on sel-
västi lisääntynyt.
Rasmus on kaverikoira, joka on käynyt 
ahkerasti vanhusten luona hoivako-
deissa ja erilaisissa ryhmissä. 
-  Nyt kun Rasmuksella on alkanut ilme-
tä vanhuuden tuomia ongelmia, olem-
me saaneet niihin apua EHYTin ihanilta 
ihmisiltä.
Samaa kertoo lapsesta asti koiria har-
rastanut Sari Tuominen.
- Belgianpaimenkoirani Ricon haas-
teena on nuoruudessa puhjennut epi-
lepsia ja nyt vanhemmiten ovat myös 
rankaongelmat lisääntyneet. Olen ollut 

EHYTin asiakkaana ensimmäisestä koi-
rastani asti. Tuttuun paikkaan ja tutulle 
eläinlääkärille on hyvä mennä. Pois 
nukkuneet koirani ovat kaikki saaneet 
täällä hyvän ja rauhallisen lähdön.
Satu Soina harrastaa miehensä Arin ja 
koiriensa kanssa pelastuskoiratoimin-
taa.  
- Meidän kymmenvuotiaalla Chilillä 
riittää vauhtia kuin pennulla konsa-
naan. Haemme sille imoove vetin avul-
la lisää lihasmassaa, koska 
koira itse ei ymmärrä va-
roa liikkeitään yhtään, Satu 
kertoo.
Chilin olemuksessa näkyy 
selkeä muutos. Nyt selkä 
pysyy suorassa ja myös 
sen liikkeet ovat nyt puh-
taammat ja ilmavammat. 

Taina Savela kertoo 
14-vuotiaan pitkäkarvai-
sen collien Lucan olevan 
enemmän kuin perheen-
jäsen.
- Ikääntyminen on tuonut 
mukanaan haasteita lihas-
toimintaan, johon fysiote-
rapia on tuonut apua. Se on 
helpottanut lähinnä arkista 
liikkumista. Voin suositella 
tätä lämpimästi. 
Sileäkarvainen Helmi hyp-
pää sujuvasti tasapaino-
laudalle. Kirsi Haapavaara 
kertoo, että lähti mukaan 
imoove-harjoituksiin koi-

ran selkäongelmien vuoksi. 
- Iloksemme olemme huomanneet, että 
hoidoista on ollut iso apu. 
Helmin lenkit sujuvat nykyään taas pa-
remmin ja lisäksi hän on taas kovin kiin-
nostunut intohimostaan palloleikeistä.
- Helmi on meille äärettömän rakas 
lemmikki ja aiomme varmasti jatkaa 
EHYT-käyntejä, koska haluamme Hel-
mille mahdollisimman hyvän vanhuu-
den.

imoove vet toi ryhtiä Chilin, Helmin,
Ricon, Lucan ja Rasmuksen olemukseen


